Milý čtenáři, dostává se Vám do rukou výtisk,
který vychází při příležitosti 600 –let od první zmínky
obce Trusnov. Na chvíli se zastavme a naslouchejme
ozvěně minulosti. Každý z nás si nese i dnes
zkušenosti z předchozích pokolení. Navažme na
dědictví našich rodičů, prarodičů …, vzdejme jim
hold jejich tvořivé práci, pospolitosti jejich života a
hrdosti na Trusnov.
Těšíme se, že se společně při této příležitosti
pobavíme,a že v naší obci prožijeme ještě mnoho
krásných chvil.

Správní území obce tvoří čtyři vesnice -Trusnov,
Franclina, Žika a Opočno s rozlohou 1 064 ha z
toho 378 ha lesní půda, rybník s chovem ryb 26
ha a zbytek je zemědělská a ostatní plocha. Obec
leţí v nadmořské výšce 263 m n. m. V katastru
obcí je ţelezniční trať Praha - Česká Třebová.
Jiţně od Trusnova protéká obcí Opočno řeka
Loučná. Severně leţí rybník Lodrant s
významnou přírodovědeckou , lokalitou. Na

katastru obcí se dále nachází přírodní památka
„Stráň u Trusnova“. Nejstarší dochovalá

zpráva o obci Trusnov pochází z roku
1407. Po zániku feudální zprávy a po zřízení
obecních úřadů roku 1850 byly k obci Trusnov
přičleněny osady Franclina
a Ţika. Při správní reformě r. 1961 byla
přičleněna obec Opočno. První doklad o existenci
Francliny pochází z roku 1683. Nejstarší
dochovalá písemná zpráva o obci Ţika je aţ z
roku 1525. Historická zpráva o obci Opočno je
spojena s události roku 1308, kdy mezi obcí
Opočno - Turov přepadl německé bojovníky
oddíl českých rytířů, který nad německou
přesilou slavně zvítězil. Ve všech osadách byly
do poloviny 19. století aktivní divadelní spolky.
Celé území obcí má charakter venkovského
osídlení bez průmyslové výroby. Rozhodující je
zde zemědělská výroba, která má středisko v
Trusnově (Moras, a.s.Moravany). V současnosti
má obec 121 domů s 227 obyvateli. Kromě
trvalých obyvatel se o sobotách a nedělích
rozrůstá o chalupáře. (Pro porovnání v roce 1869
měla obec i s přilehlými osadami 674 obyvatel,
v roce 1930 – 573 obyvatel, v r. 1950 – 445 obyv.,
v r. 1980 – 310 obyv., v roce 2001 – 222 obyvatel.)

Aktivní a úspěšnou činnost vyvíjí sbor
dobrovolných hasičů Opočno a Trusnov, Spolek
přátel sportu Trusnov a ţeny. Ve všech obcích je
zabudováno veřejné osvětlení, kanalizace,
elektrifikace, plynofikace všech obcí a kabelizace
telefonní sítě, místní rybníky a místní vodovod
ve správě obce. V obci Trusnov má sídlo obecní
úřad s knihovnou, bývalá škola, hřiště, kult.
zařízení s pohostinstvím, poţární zbrojnice a to
vše ve správě obce a dále prodejna smíšeného
zboţí v soukromí. Všechny domy jsou velmi
pěkně upravené a udrţované. Okolí obcí s
přilehlými lesy poskytuje občanům zdravé
ţivotní prostředí, klid, odpočinek, houbaření a
toulky pěknou přírodou.

OKOLÍ OBCE
Na východní okraj obce navazuje les Boršov.
Louka o rozloze 0,32 ha sousedící s lesem byla
v roce 1952 vyhlášena Státní přírodní rezervací. Je
zde největší lokalita hořce hořepníku na území
celé České republiky. Dále zde roste srpice
barvířská, hvozdík svazčitý a hvozdík pyšný.
Na jiţním okraji lesa je rybník Lodrant –
krajinářsky i přírodovědně hodnotná lokalita.
Tvoří ji rybník s porosty starých dubů na hrázi a
přirozené, převáţně listnaté porosty v okolí.

Pro výskyt vzácných druhů rostlin , hmyzu a
zejména vodního ptactva je území navrţeno
k ochraně na ploše 238,6 hektaru s ochranným
pásmem 118,8 hektaru. Je zde moţno vidět
volavku popelavou, severské druhy kachen,
bukače velkého, pochopa rákosního, cvrčilku
říční, chřástala, sýkořici vousatou a mnoho
dalších druhů, které se zde zastavují na kratší či
delší dobu při svém tahu. Ţijí zde všechny druhy
roháčů. Z rostlin jsou nejvzácnější nepukalka
plovoucí (pravděpodobně jediná lokalita v ČR),
violka slatinná, ptačinec dlouholistý a ochmel
evropský.
Turisticky je tato oblast přístupná po značené
cestě od ţelezniční stanice Uhersko, po hrázi
Lodrantu s pěkným výhledem na rybník, dále
přes Horní Jelení aţ do Vysokého Chvojna.
Ostatní cesty jsou upravené a vhodné hlavně pro
pěší turistiku a cykloturistiku.

PRAPOR OBCE
Při této příležitosti tohoto výročí bude zveřejněn
prapor a znak naší obce. Společný motiv čtyř klasů
symbolizuje svazek zemědělských vesnic: Trusnov,
Franclina, Žika, Opočno. Ryby připomínají místní
rybníky a chov ryb. Dominantní modrá symbolizuje
četné vodní plochy, nalézající se na katastru Trusnova.

Z historie obce:
V době protektorátu byl starostou Hašek
Jan, čp. 21 – vybudoval kanalizaci po obou
stranách silnice, poloţil obrubníky a na chodníky
byl naveţen písek z Drbalova pole – Sedlíšťka
místními hospodáři.
V r. 1945 byl do funkce starosty zvolen
Buriánek Fr., Ţika. Za jeho působnosti byla do
obce zavedena v roce 1946 elektřina. Výkop byl
proveden od Opočna podle silnice. Slavnostní
otevření bylo v hostinci Č. Ročka na Franclině
v sále s taneční zábavou. Mládeţ pořádala kácení
májí.
V r. 1948 byl starostou zvolen Zahrádka
Josef. Za jeho působení byla postavena budova
OÚ v rámci akce „Z“. V této době došlo ke
sloučení obce Opočno. V roce 1950, kdyţ jsem
vydával potravinové lístky měla obec 300
obyvatel – bez Opočna.

Asi v r. 1960 byl zvolen starostou Vaňásek
František, který měl za úkol vyštěrkovat silnici od
školy k lesu, která měla navazovat ve Vysoké na
staré silnici do Holic, ale lesní závod odmítl
poskytnout peníze na další stavbu, proto byla
akce ukončena na pokraji lesa. V obci byla
provedena část asfaltových cest.
V r. 1968 byl zvolen starostou Zahrádka
Josef, Franclina. Za jeho působení bylo
vybudováno: v akci „Z“ – veřejné osvětlení,
protipoţární
nádrţ,
kanalizace
u
JZD,
pohostinství, sál, úprava před pohostinstvím,
vybavení sálu. Budova ZD byla stavěna v akci
„Z“. Na stavbách se podílelo 8 projektantů o
sobotách a nedělích se na stavbách zúčastňovalo
v průměru 45 muţů. Provedena byla kanalizace
na
Franclině
a
vyasfaltování
místních
komunikací. Byla postavena cesta do Ţiky, točna
v Uhersku.
V r. 1978 byl zvolen Friml Jaromír. V jeho
volebním období byla provedena přestavba
chodníků a výstavba místních komunikací.
Provedena byla výstavba vodovodu.
V r. 1986 byl zvolen Sýkora Fr.. – za jeho
působení bylo provedeno: přestavba školy na
kulturní zařízení, hřiště za školou, stavba poţární
zbrojnice za školou, elektrifikace obce Trusnov –
do země, dokončení vodovodu Opočno –
Trusnov, rekonstrukce veřejného osvětlení,
chodníky |Opočno, střecha na OÚ.
r. 1997 byl zvolen starostou obce p.
Zdeněk Barták. V jeho volebním období bylo
vybudováno a opraveno: renovace kříţků –
Opočno, Ţika, Franclina, oprava budovy OÚ –
fasáda – dokončení, oprava cesty Uhersko –
Trusnov, plynofikace obce Trusnov, Franclina,
Ţika,
odkup pohostinství od Jednoty,
plynofikace Opočna,
propojení vodovodu
v Opočně a Ţice, oprava sociálního zařízení
v pohostinství.
Ze vzpomínek a pamětí zapsal p. Roček Václav,
který se významně podílel na zvelebování a
rozvoji naší obce a přilehlých osad. Od
padesátých let do dnešní doby působil jako
účetní a pokladní Obecního úřadu (dříve MNV)

Z hasičského cvičení z r. 1933

HASIČSKÝ SBOR V OBCI
TRUSNOV
Pravdu o ohni, jako o dobrém pomocníku, ale zlém pánovi
znaly generace již ve starověkém Římě a Řecku. Uvádí se, že
ve 3.století před Kristem sestrojil matematik Ktésibus první
stříkačku. Další zprávy z roku 21 před Kristem uvádějí, že v
Římě bylo pro boj s ohněm vycvičeno 600 otroků, a protože
tento počet nedostačoval, zvýšil ho císař Augustus na 7000
mužů... Tak bychom mohli pokračovat, my se však zaměříme
na náš hasičský sbor.

„Každý hasič hrdinou je
to mu ke cti buď!
kyž nás volá za noci
trubka k bližním pomoci,
spějme, bratři v láskou v srdci,
spějmu ku pomoci.“
První hasičský spolek jako samostatná česká
organizace vznikl ve Velvarech v r. 1864. Po něm
vznikaly obdobné spolky v dalších městech a
postupně v obcích. V roce 1897 došlo k zaloţení
hasičského sboru v naší obci.
Této události předcházelo několik poţárů, při
kterých se ukázala potřeba hasičského spolku.
Nejen ţe obec neměla potřebného nářadí k hašení
ohně, ale často docházelo při poţáru ke zmatku,
který znemoţňoval jakékoli hašení.
V hasičské kronice čteme : Starosta pan Josef
Martínek svolal 1.1.1897 schůzi všech občanů .
Bylo dohodnuto, ţe se zakoupí nová stříkačka a
bude zaloţen „Dobrovolný hasičský sbor“.
Přihlásilo se celkem 24 dobrovolných členů (Josef
Šťastný, Josef Martínek, František Šplíchal, Josef
Toušek, Josef Valenta, Josef Jílek čp. 8, Josef Jílek
čp. 26, Josef Jílek – hostinský, Václav Drbal,
Václav Doleţal, Václav Král, Josef Štos, František
Mlíka, František Zahrádka, Vincenc Zahrádka,
František Klofál, Václav Pekuláš, Josef Štěnička,
Jan Zavřel, František Procházka, Vincenc Hašek,

Josef Stejskal, František Stejskal. 7.6.1897 – Sbor
poprvé usilovně pracoval – vypukl poţár u pana
Vaňáska.
27.6.1987
90 let SDH Trusnov
- průvod obcí na louku pod Ročkovými - oslavy
proběhly dobře aţ na počasí, neboť dny před
slavností stále pršelo i kdyţ se na vlastní oslavu
vyčasilo, sluníčko i hřálo ale holinky byly
nezbytné
5.7.1997
100 let SDH Trusnov
- v hasičárně byla umístěna výstava fotografií,
kronik, starého hasičského materiálu .., odtud
- průvod obcí (vpředu vlajkonoši) na
podvesník, kde jiţ bylo vše připraveno
k vlastnímu hasičskému dění i k jiných
sportovním a kulturním akcím. Vše proběhlo
v pořádku, ale počasí nám opět nepřálo.

E-mail: ou.trusnov@worldonline.cz
www.holicko/trusnov.cz

Další číslo právě vychází/ vyjde : červenec 2007

Při této příležitosti máme připraveno: pamětní listy, emblémy s znakem a výročím naší obce,
staré fotografie a pohledy naší obce.
Tyto řádky jsou jen malým zlomem obrazu z celkové minulosti života lidí, kteří v Trusnově a
přilehlých osadách žili a působili. Bylo čerpáno z kronik a vzpomínek občanů naší obce.
Závěrem:
Už jsme na konci našeho mimořádného zpravodaje. Z jeho obsahu je zřejmé, že
se v naší obci stále něco děje, a to je velmi dobře. Těším se na Vaše další
příspěvky a nashledanou u dalšího čísla, které vyjde v prvních dnech měsíce
července.
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